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Sammanfattning 

Bakgrund: Alkoholproblematik förekommer i hela världen och drabbar miljoner 

människor på olika sätt. Tidigare forskning visar att rådgivande samtal är en effektiv 

metod för patienter med alkoholproblematik, som vill genomgå en förändring i sitt 

beteende. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av rådgivande samtal i 

samband med alkoholproblematik. Metod: En allmän litteraturöversikt med induktiv 

ansats baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet gav tre teman: upplevelser 

av vårdrelationen, upplevelser av behandlingsmetoden och upplevelser av 

behandlingsmetodens effekt. Resultat: Litteraturöversikten belyser hur patienter med 

alkoholproblematik upplever rådgivande samtal. Temat upplevelse av vårdrelationen 

visade hur viktigt det var för patienten att känna sig förstådda av samtalsledaren och 

att det fanns tillit och trygghet för att patienten skulle våga prata om sin 

alkoholkonsumtion. Temat upplevelse av behandlingsmetoden visade att patienterna 

hade delade åsikter om rådgivande samtal, men att större delen av patientgruppen 

upplevde de rådgivande samtalen som behjälpliga. Temat upplevelse av 

behandlingsmetodens effekt visade att patienterna upplevde att det fått mer kunskap 

om hur alkohol kan påverka olika delar i livet, och det gav motivation till att begränsa 

sin alkoholkonsumtion. Slutsats: Patienterna upplevde att vårdrelationen var viktigt i 

ett rådgivande samtal. Det rådgivande samtalet var också tvunget ha ett syfte för att 

upplevas relevant av patienterna.
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Abstract 

Background: Alcohol misuse is prevalent around the world and affects a great 

number of people. Early research shows that brief interventions are an effective 

method of treatment for persons when changing behaviors associated with alcohol 

misuse. Aim: The aim of the study was to describe patient’s experiences of 

counseling as used to treat alcohol misuse. Method: A general literature review with 

an inductive approach was based on eight scientific articles. In the result three 

different themes emerged: experiences of the care relationship, experiences of the 

counseling method and experiences of the counseling effect. Result: The literature 

review illustrates how patients with alcohol problems experience counseling. The 

theme experiences of the care relationship showed how important it was to feel 

understood by the interviewer and that there was trust and safety for the patient to 

dare to talk about the alcohol consumption. The theme experiences of the counseling 

method showed that the patients had shared opinions about counseling, but most of 

the patients experienced the counseling as helpful. The theme experiences of the 

counseling effect showed that the patients experienced that they gained more 

knowledge about how alcohol can affect different parts of their lives, and it gave 

motivation to limit their alcohol consumption. Conclusion: The patients experienced 

that the care relationship was important in counseling. The counseling was also 

compelled to have a purpose in order to be considered relevant by the patients.        
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Inledning 

Alkoholproblematik är utbredd världen över och är därför ett aktuellt ämne i 

samhällsdebatten (Folkhälsomyndigheten, 2018). Trots att alkoholkonsumtionen har 

minskat ligger den fortfarande på en hög nivå. Statistiken visar att tre miljoner personer 

dör till följd av alkohol och i Europa motsvarar det cirka 800 personer per dag (WHO, 

2018). Enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

(CAN) konsumerar varje person över 15 år i Sverige i 8,8 liter ren alkohol per år (CAN, 

2018). Alkoholmissbruk påverkar samhället negativt på många olika sätt genom bland 

annat alkoholrelaterade sjukdomar, vilka ger upphov till för tidig död och kan åsamka 

skada även på andra personer i omgivningen (Folkhälsomyndigheten, 2019). Det 

medför att samhällskostnaderna för alkoholproblematik är höga. Det är viktigt att 

sjukvården kan bemöta och behandla patienter med alkoholproblematik, i syfte att 

minska samhällsproblemen samt för att hjälpa den enskilde patienten. Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer rekommenderar rådgivande samtal för behandling av ohälsosamma 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018). Rådgivande samtal är en hälsofrämjande 

behandlingsmetod, som används inom hälso- och sjukvården och fokuserar på att påvisa 

levnadsvanor vars karaktär kan innebära hälsorisker för patienten (Socialstyrelsen, 

2015b). Syftet är därefter att motivera och stödja patienten till att vilja förändra sin 

livssituation. Rådgivande samtal har inga givna riktlinjer, eftersom att det finns olika 

samtalsmetoder. Eftersom samtalet är personcentrerat, lämpar sig behandlingsmetoden 

för många olika patienter. Resultat från tidigare studier visar på minskad 

alkoholkonsumtion hos patienter med alkoholproblematik genom behandling med 

rådgivande samtal (Kaner et al, 2018). Utbildning och kunskap krävs för att hälso- och 

sjukvården ska ha möjlighet att erbjuda rådgivande samtal (McCambridge & Saitz, 

2017). Den bör också uppmärksamma patientens unika livssituation för att kunna arbeta 

personcentrerat (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt, 2015; Ekman 

et al., 2011). I denna litteraturöversikt benämns professionerna apotekare, allmänläkare 

och sjuksköterskor som samtalsledare.  

Bakgrund 

I hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar ingår det att fråga om patientens upplevda 

hälsoproblem (SFS 2017:30). Helhetsperspektivet bör beaktas och tillsammans med 

övrig sjukdomsbild ligger detta till grund för en tillståndsbedömning. Möjliga utlösande 

faktorer som kan påverka utvecklingen av en alkoholproblematik kan vara medicinska 

åkommor, livshändelser som påverkar den vardagliga funktionen, uppfostran, utbildning 

och sociala faktorer (Bosque-Prous et al., 2015). Alkoholens betydelse och inverkan på 

patienten kan skildras på tre sätt (Franck & Hedberg, 2018). För det första påverkar ett 

omåttligt alkoholintag kroppens organ och den kan orsaka flera sjukdomar och skador. 

För det andra kan det identifieras när den extatiska effekten uppnås; omdömet kan 

påverkas och det kan leda till beteenden eller reaktioner som inte hade skett om 

patienten i fråga hade varit nykter. Det tredje sättet är när patienten förlorar kontrollen 

över sitt alkoholintag (Franck & Hedberg, 2018).  
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Riskbruk 

Ett riskbruk definieras som när patienten har en hög genomsnittlig alkoholkonsumtion 

minst en gång i veckan, eller en intensivkonsumtion vid ett och samma tillfälle minst en 

gång i månaden (Franck & Hedberg, 2018). En hög genomsnittlig konsumtion 

motsvarar 14 standardglas för män och nio standardglas för kvinnor. En 

intensivkonsumtion motsvarar fem standardglas för män och fyra standardglas för 

kvinnor där ett standardglas innehåller tolv gram alkohol. Riskbruk innebär risk att 

orsaka fysiska och psykiska skador hos sig själv (Higgings et al., 2018). Enligt AUDIT 

motsvarar ett riskbruk 8–15 poäng för män och 6–13 poäng för kvinnor (Babor et al., 

2001). 

Missbruk 

Alkoholkonsumtionen vid ett missbruk skadar den egna fysiska och psykiska hälsan 

(Higgings et al., 2018), men kan även förorsaka fysiska och psykiska skador hos andra 

personer (Nadkarni et al., 2017). Skadorna är tydligt identifierbara och av den 

anledningen kan hälso- och sjukvården uppmärksamma dem (Franck & Hedberg, 2018). 

Dessutom har alkoholintaget blivit svårare att kontrollera och bruket av alkohol 

prioriteras högre än andra skyldigheter i livet (Nadkarni et al., 2017). Omgivningen kan 

uppmärksamma och påpeka alkoholintagets omfattning, men möts många gånger av 

förnekelse från patienten (Von Greiff & Skogens, 2013). Enligt AUDIT motsvarar ett 

alkoholmissbruk 16–19 poäng för män och 14–17 poäng för kvinnor (Babor, Higgins-

Biddle, Saunders, & Monteiro, 2001).  

Beroende 

Gränsen mellan missbruk och beroende är ytterst liten (Franck & Hedberg, 2018). Ett 

beroende innebär problematiska alkoholvanor och många gånger föreligger det en 

alkoholrelaterad diagnos. Alkoholberoende definieras som när patienten har utvecklat 

större tolerans för alkohol och upplever abstinensbesvär. Dessutom inkluderas 

misslyckade försök till att begränsa alkoholintaget samt att tidsåtgången och 

återhämtningen av alkoholen är stor. Vidare påverkar alkoholen sociala relationer, 

yrkeslivet och avkoppling, på grund av att patienten tappat kontrollen över sitt 

alkoholintag (Socialstyrelsen, 2015a). Trots att patienten är medveten om 

konsekvenserna av alkoholen, fortsätter drickandet. Enligt AUDIT motsvarar ett 

alkoholberoende mer än 20 poäng för män och mer än 18 poäng för kvinnor (Babor et 

al., 2001). 

Självskattning  

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) är ett screenings-test som används 

inom hälso- och sjukvården när det finns misstanke om alkoholproblematik (Higgings-

Biddle & Babor, 2018). Det är World Health Organization (WHO) som har lanserat 

verktyget och det har sedan dess omarbetats för att kunna användas inom svensk 

sjukvård (Babor et al., 2001; Socialstyrelsen, 2012). AUDIT är ett 
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självskattningsverktyg, som innefattar frågor om alkoholkonsumtion, frekvens och 

alkoholrelaterade problem. Testet består av tio frågor med en total summa på 40 poäng 

(Holm Ivarsson, 2016). Vad som kan ske om patienten uppskattar sin 

alkoholkonsumtion felaktigt är att det ökar risken för felbehandling, eftersom antal 

poäng påverkar valet av behandling (Higgings-Biddle & Babor, 2018). Det bör även 

utarbetas universella standardvärden på dryckesglasen för att AUDIT ska kunna 

appliceras inom varje hälso- och sjukvårdsinrättning (Higgings-Biddle & Babor, 2018). 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dessutom utbildning för hur resultatet av AUDIT 

ska värderas (Johnson, Jackson, Guillaume, Meier & Goyder, 2011). Syftet med detta är 

att testet ska upprätthålla god kvalité och funktion. I Sverige kräver inte Socialstyrelsen 

någon högre kompetens för att utföra testet (Socialstyrelsen, 2012).   

 

 

 

 

 

Fig. 1. Förtydligande av alkoholproblematiken.  

Intervention 

En intervention är varje form av förebyggande eller behandlande åtgärd (Malmqiust, 

2006) och det finns olika former av interventioner, däribland kvalificerade rådgivande 

samtal (Socialstyrelsen, 2018). Kvalificerade rådgivande samtal har ett teoribaserat och 

strukturerat innehåll, och behandlingsmetoden omfattar många flera sessioner och 

längre samtalstider. Enligt Socialstyrelsen rekommenderas rådgivande samtal framför 

kvalificerade rådgivande samtal av den anledningen att den är mer kostnadseffektiv 

(Socialstyrelsen, 2015b). Rådgivande samtal syftar till att möjliggöra en förändring av 

en livssituation (Bergstrand, 2004). Förändring definieras som en handling att förändra 

något (Nationalencyklopedin, 2019). Det kan också definieras som en process och 

utveckling av en förändring (Strömberg, 1998). För att möjliggöra en förändring 

behöver patienten stå inför ett vägval (Barth & Näsholm, 2018). Ambivalens anses vara 

en del i ett rådgivande samtal, där syftet är att identifiera inre tankar hos patienten som 

behöver hjälp med en beteendeförändring. Detta innebär att det finns två motstridiga 

tankar hos patienten. Ena tanken vill förändra, den andra vill bibehålla det nuvarande 

tillståndet. Det rådgivande samtalet ska fokusera på patientens ambivalens för att väcka 

en motivation till att vilja förändras. Samtalsledaren måste ta hänsyn till patientens 

självbestämmande av den orsaken att patienten kan göra motstånd till att vilja förändras, 

annars kan en känsla av uppgivenhet uppstå (Barth & Näsholm, 2018). En god 

Alkoholproblematik 

Riskbruk Beroende Missbruk 
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vårdrelation föranleder att patienten upplever att en förändringsprocess är fullt möjlig 

(Sagsveen, Rise, Grønning, Westerlund & Bratås, 2018). Oavsett hur kunnig och 

engagerad samtalsledaren är, så kan han eller hon aldrig förändra livsstilen åt någon 

annan. Samtalsledaren ska istället skapa förutsättningar, så att patienten har möjlighet 

att förändras (Johansson & Wirbing, 2005). En livsstilsförändring kan vara 

överväldigande och därför bör samtalsledaren bekräfta positiva framsteg och ge stöd 

(Yarborough, Stumbo, Cavese, Yarborough & Green, 2018). 

Rådgivande samtal rekommenderas när patientens symtom eller medicinska prover 

indikerar en ohälsosam levnadsvana (McCambridge & Saitz, 2017). Syftet med det 

rådgivande samtalet är att skingra ambivalenta tankar för att sedan stärka och utveckla 

en tanke om att vilja förändras (Fond & Ducasse, 2015). Behandlingsmetoden innebär 

att guida och skapa förutsättningar för att motivera patienten till en positiv 

beteendeförändring (Hettema, Wagner, Ingersoll & Russo, 2016). Rådgivande samtal 

utgår från fyra faser: engagera, fokusera, framkalla och planera (Barth & Näsholm, 

2018). Behandlingens första fas syftar till att skapa en behaglig och trygg miljö för 

patienten. Det är viktigt att samtalsledaren förstår problematiken, och ställer frågor för 

att skapa sig ett helhetsperspektiv av sjukdomsbilden. I andra fasen fokuserar samtalet 

på patientens upplevda hälsoproblem, frågorna syftar till att ge utrymme för funderingar 

och reflektion. Den tredje fasen ska det rådgivande samtalet framkalla konkreta 

åtaganden hos patienten, som slutligen ligger till grund för en beteendeförändring 

(Barth & Näsholm, 2018). Slutligen ska samtalsledaren med sin yrkeskompetens skapa 

förutsättningar och känna av när det är rätt tillfälle att planera genomförandet av 

livsstilsförändringen, men det är upp till patienten att besluta sig för att fullfölja det. 

Samtalen består oftast av ett fåtal sessioner och längden kan variera mellan 5–20 

minuter (Socialstyrelsen, 2015b), men det finns undantag för längre interventioner 

(Beyer, Lynch & Kaner, 2018). McCambridge och Saitz (2017) förklarar att hälso- och 

sjukvården behöver grundläggande kunskap om hur rådgivande samtal fungerar för att 

kunna bemöta och hantera hälsoproblem.  

Omvårdnadsteoretiker 

Ansa, leka och lära definieras som kärnan av begreppet vårdandet, och de integreras 

med varandra i vårdandets kontext (Eriksson, 1995). Tro, hopp, kärlek och trygghet är 

ytterligare ontologiska element, som även de integreras i kontexten vårdandet. I 

vårdandets relation mellan patienten och samtalsledare sker det vårdande i en känsla av 

tro, hopp och kärlek (Wiklund, 2003), vilka tillsammans innebär tillit. Kontexten av 

vårdandet inkluderar de fysiska, psykologiska, existentiella och andliga dimensionerna 

(Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt, 2015; Eriksson, 1995). När 

hela människan är inkluderad och alla elementen är integrerade med varandra ses 

människan ur ett helhetsperspektiv. På så sätt kan patientens problem, behov och 

önskningar bemötas på ett värdigt sätt. 
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Patientens upplevelse baseras på den relation som uppstår vid vårdmötet (Wiklund, 

2003). Genom ömhet, känsla och lyhördhet kan samtalsledaren ge en god upplevelse för 

patienten (Arman et al., 2015). Det innebär att samtalsledaren kan läsa patientens 

uttryck och förstå samt reflektera över det som inte syns och sägs. Det ses som en konst 

i det naturliga vårdandet (Arman et al., 2015; Eriksson, 1995; Wiklund, 2003). I det 

naturliga vårdandet bör samtalsledaren vårda med själslig känsla, kunna reflektera över 

sig själv i sin insats och ha en förmåga att vårda med öppenhet (Eriksson, 1995). Det är 

en process som ständigt utvecklas, för med öppenhet kommer också ett etiskt ansvar att 

vårda patientens behov och problem (ICN, 2012). 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård kan beskrivas som ett arbetssätt eller ett förhållningssätt som följs 

och antas på olika sätt (Hewitt-Taylor, 2018). Behovet av tydligt stöd som stödjer 

ändamålet behöver ombesörjas samt att det också måste finnas en vilja hos 

samtalsledaren. Personcentrerad vård innebär att patienten är i fokus och är central i 

hela vårdkedjan samt vid varje möte (Wolf, 2107). En individ är en medmänniska med 

egenskaper och förmågor (Ekman et al., 2011; Wolf, 2017), som ska ses ur ett holistiskt 

perspektiv (Leplege et al., 2007). Det innebär för samtalsledaren att se patienten och 

kunna identifiera vad som krävs för att patienten ska kunna ta sig till vården (Ekman et 

al., 2011; Van den Pol-Grevelink, Jukema & Smiths, 2012). Samtalsledaren bör ta reda 

på vad som finns historiskt och som kan påverka vårdrelationen, och därefter måste det 

belysas i den vårdrelation som skapades mellan samtalsledaren och patienten. För att få 

förståelse och kunna identifiera patientens behov kopplat till dennes bakgrund, är det av 

betydelse att lära känna hela patienten. Det kan finnas faktorer i historiken som behöver 

belysas, såsom individuella behov, resurser, känslor och möjligheter. Dessa ska ses ur 

ett helhetsperspektiv och därför bör behandlingen vara personcentrerad för att patienten 

ska få bästa möjliga förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig en behandling. Wolf 

(2017) menar att patienter med komplexa vårdbehov och patienter med 

funktionsnedsättning kräver mer tid och resurser, eftersom i de fallen personcentrerad 

vård inte efterföljs kan det riskera patientsäker vård. 

Vårdrelationen beskrivs som ett partnerskap, vilket innebär att strukturen på 

kommunikationen med en passiv mottagare och en envägskommunikation förändras 

(Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård innebär även att lyssna till patientens egna 

berättelser och hur upplever sin situation. Patienten ska ses som expert på sin situation 

och hur den bäst bör hanteras. Vårdrelationen bygger på att skapa ett förtroende och en 

samtalsledare ska ha förmåga att aktivt kunna lyssna till patientens situation och 

därefter se hans eller hennes behov. Leplege et al. (2007) lyfter att varje patienten är 

unik och inte får behandlas enligt något gängse förhållningssätt. Det är viktigt att 

patienten får behålla sin självständighet och att autonomin bevaras. Ekman et al. (2011) 

förklarar att det kräver både kontinuitet och träning för att en samtalsledare ska kunna 

tillämpa personcentrerad vård och dess principer. Det är även viktigt att dokumentera 
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patientens egna önskemål och behov för att på bästa sätt kunna anpassa vården (Ekman 

et al., 2011; Wolf, 2017). 

Personcentrerad vård innebär också ett respektfullt förhållningssätt gentemot patienten 

och att varken döma situation eller handling (Leplege et al., 2007; Wolf, 2017). 

Samtalsledaren ska istället vägleda och stödja patientens vägval, genom att anamma 

värden och egenskaper som lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (ICN, 

2012). Dessutom ska ett etiskt och moraliskt förhållningssätt prägla vårdrelationen, 

vilket ger förutsättningar för en framgångsrik relation och fortsatt behandling (Van den 

Pol-Grevelink et al., 2012). 

Problemformulering 

Alkoholproblematik medför en negativ inverkan på patientens hälsa, men även på 

omgivningen. Idag finns det bred kunskap och nationella riktlinjer om hur patienter med 

alkoholproblematik ska bemötas och behandlas, men ofta belyses själva utfallet och 

kostnadseffektiviteten, men sällan hur behandling såsom rådgivande samtal upplevs av 

de som behandlas. Därför vore det av intresse att belysa hur patienter med 

alkoholproblematik upplever rådgivande samtal.  

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av rådgivande samtal i samband med 

alkoholproblematik. 

Metod 

Studien är en allmän litteraturöversikt (Friberg, 2017) med en induktiv ansats (Forsberg 

& Wengström, 2015). 

Datainsamling 

Inledningsvis inhämtades information om relevanta databaser (Östlundh, 2017). 

Databaserna som bedömdes lämpliga till studien var PsycINFO, CINAHL och PubMed 

(Forsberg & Wengström, 2015), eftersom täcker in området omvårdnad. Den inledande 

informationssökningen syftade till att få en övergripande bild om vad som finns 

publicerat om patienters upplevelser av rådgivande samtal i samband med 

alkoholproblematik (Östlundh, 2017). I enlighet med studiens syfte utformades 

sökorden patient, upplevelser, kort intervention och alkohol. I databaserna användes de 

engelska termerna patient, experience, brief intervention och alcohol. För att få till en 

systematisk informationssökning rådfrågades bibliotekarien och det utmynnade i en 

sökstrategi (Forsberg & Wengström, 2015). I sökningen inkluderades ämnesord, 

fritextord, trunkering, frassökning och de booleska operatorerna AND och OR. 

Ämnesorden valdes för att specificera sökorden och det gav sökningen ett förfinat 

sökresultat. Ämnesorden benämns olika för varje databas (Östlundh, 2017). I PsycINFO 
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benämns ämnesord Thesaurus. I CINAHL benämns ämnesord Cinahl Headings. I 

PubMed benämns ämnesord MESH. Studiens slutliga ämnesord var Alcohol drinking 

och Alcohol drinking patterns vilka motsvarar sökordet alcohol. Se tabell 1, bilaga A. 

Fritextorden trunkerades för att utöka informationssökningen och sökorden gavs 

utrymme för nya böjningsändelser. I PubMed exkluderades trunkering, eftersom 

databasen automatiskt söker efter ordets alla böjningsformer och således begränsade 

trunkering antalet träffar i informationssökningen (Friberg, 2017). I samtliga sökningar 

användes den booleska operatorn AND för att smalna av och specificera sökningen för 

öka relevansen av sökträffarna. Den booleska operatorn OR användes i kombination 

med sökorden i syfte av att vidga utbudet av sökträffarna. I den slutgiltiga 

informationssökningen utökades sökordet experience med synonymer för att få fler ord 

för upplevelse. Informationssökningens sökord presenteras i tabell 2, bilaga B. 

Synonymerna gav informationssökningen flera dimensioner av patienternas upplevelser. 

De systematiska sökningarna genomfördes var för sig vid samma tillfälle för att 

säkerställa att sökträffarna överensstämde med varandra. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Begränsningar för litteraturöversikten var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

publicerade från 2009–2019. Avsikten var att söka artiklar publicerade de senaste fem 

åren, men sökträffarna var för få. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

peer-reviewed, och deltagarna i studien skulle vara över 18 år och hade en 

alkoholproblematik. Rådgivningen skulle bestå av ett samtal med ett tillhörande 

uppföljningssamtal. Review-artiklarna exkluderades. 

PsycINFO 

I den första systematiska informationssökningen användes PsycINFO. Sökorden som 

kombinerades var MAINSUBJECT.EXACT ("Alcohol Drinking Patterns") AND 

patient* AND "brief intervention" AND (experienc* OR perception* OR attitude* OR 

view* OR perspective*). Denna sökning resulterade i 25 sökträffar av vilka nio abstrakt 

lästes. Från sammanfattningarna återstod fem artiklar, som bedömdes vara passande till 

litteratöversikten och artiklarna lästes i sin helhet. Utfallet blev en artikel som svarade 

till studiens syfte och inkluderades i resultatet. För en tydligare bild över sökhistoriken, 

se bilaga B. 

CINAHL 

Sökorden som kombinerades i CINAHL var (MH "Alcohol Drinking") AND "brief 

intervention" AND patient* AND (experienc* OR perception* OR attitude* OR view* 

OR perspective*). Sökningen resulterade till 37 artiklar varav 18 abstrakt lästes. Från 

abstrakten återstod sju artiklar som bedömdes vara lämpliga till litteraturöversikten och 

artiklarna lästes i sin helhet. Utfallet blev tre artiklar som svarade till studiens syfte och 

inkluderades därför i resultatet. Sökhistoriken presenteras i bilaga B. 
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PubMed 

I den sista databassökningen sammansattes samma sökord i PubMed, vilket var 

"Alcohol Drinking"[Mesh] AND patient AND "brief intervention" AND (experience 

OR perception OR attitude OR view OR perspective). Den sista sökningen resulterade i 

67 sökträffar av dessa lästes 13 abstrakt. Från abstrakten bedömdes sex artiklar som 

lämpliga till litteraturöversikten och till följd lästes artiklarna i sin helhet. Tre artiklar 

svarade till studiens syfte och inkluderades därför i resultatet. Se bilaga B, för en insyn 

över sökhistoriken. 

Manuell sökning 

En manuell sökning genomfördes för att se om det fanns fler artiklar att utöka resultatet 

med. Vid den inledande informationssökningen påträffades Field et al. (2013) flertalet 

gånger. Artikeln lästes i sin helhet och bedömdes svara på syftet för studien. I den 

systematiska informationssökningen återfanns inte artikeln. Däremot vid granskning av 

referenslistan i artikeln av Von Greiff & Skogens (2012) upptäcktes Field et al. (2013). 

Efter kvalitetsgranskning inkluderades artikeln i resultatet (Forsberg & Wengström, 

2015). 

Databearbetning 

Författarna till den här litteraturöversikten har erfarenhet alkoholproblematik dels privat 

och dels från yrkeslivet inom hälso- och sjukvården samt att ansvara för rådgivande 

samtal.  

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för att säkerställa kvaliteten. De vetenskapliga artiklarna skrevs in i en 

artikelöversikt för att få en översikt över vad datainsamlingen givit. I artikelöversikten 

beskrivs den enskilde artikelns originaltitel, studiens syfte, metod och slutsats. Se tabell 

3, bilaga C. Databearbetningen utfördes som en innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström, 2015). De vetenskapliga artiklarna lästes enskilt och diskuterades därefter 

tillsammans. Resultatartiklarna lästes flertalet gånger i syfte att bli bekant med textens 

innehåll. Granskningen gav en större förståelse över artikelinnehållet för att sedan 

kunna lyfta fram meningsbärande enheter och koder som motsvarade studiens syfte. 

Därefter sammanfördes de meningsbärande enheterna och kodningen från var och en. 

Den gemensamma diskussionen som följde visade att det inte var några stora skillnader. 

När det framkom skillnader, diskuterades innehållet tills konsensus nåddes. De 

framtagna koderna kondenserades till teman utifrån likheter och olikheter. Teman blev: 

upplevelser av vårdrelationen, upplevelser av behandlingsmetoden och upplevelser av 

behandlingsmetodens effekt. 

Forskningsetiska överväganden 

Internationella riktlinjer avseende forskningsetik är att värna om forskningspersoners 

integritet. Belmontrapportens (1979) riktlinjer grundas på tre etiska principer: 
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forskningen har en skyldighet att göra gott och inte skada, det ska vara ett rättvist urval 

av deltagare och forskningen ska ha respekt för individens autonomi (Kjellström, 2017). 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) är en utveckling av 

Belmontrapporten och budskapet är att patientens värdighet och integritet ska prioriteras 

högre än samhälls- och forskningsnyttan. En annan grundläggande princip i 

deklarationen är att minoriteter av olika människor ska inkluderas i forskningen. Om 

inte annat ska det tydligt motiveras varför vissa människor utesluts. Riktlinjerna i 

deklarationen inkluderar även etikprövningar av kommittéer som ska granska det 

forskningsetiska förhållningssättet objektivt. Ska forskning bedrivas i Sverige, ska 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) efterföljas. 

Lagen vars syfte är att skydda den enskilde individen, genom att reglera hantering av 

personuppgifter, fysiska ingrepp, metoder som kan påverka människan eller biologiskt 

material som kan kopplas till en människa. Efter en statlig utredning (SOU 2018:36) 

prövas numera all forskning i Sverige via en samlad enhet med säte i Uppsala för att 

uppnå en enhetlighet som förenklar processen, samt att jävsituationer undviks. I två av 

de åtta resultatartiklarna i litteraturöversikten fanns ingen etikprövning eller 

godkännande av en etisk kommitté. Resultatartiklarna som inte uttryckte ett etiskt 

godkännande visade ändå på ett etiskt förhållningssätt vad avser sekretess och 

avidentifiering av sina deltagare (Kjellström, 2017). Arbetet i litteraturöversikten 

skildrar inget annat än ett professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot den data 

som finns tillgänglig.  

Resultat 

Resultatet visade att samtalsledarens förhållningssätt till patienter med 

alkoholproblematik samt deras inställning till den var av betydelse (Field et al., 2013; 

Tam, Leong, Zwar & Hespe, 2015). Det rådgivande samtalet upplevdes positivt när det 

fanns en ömsesidig relation (Bjerregaard, Rubak, Høst & Wagner, 2012; Pollick et al., 

2015). Den upplevda effekten av det rådgivande samtalet gav en ökad medvetenhet över 

patientens egna och andras alkoholkonsumtion (Bjerregaard et al., 2012; Koumtsidis et 

al., 2017; Pollick et al., 2015). Resultatet beskrivs utifrån tre teman, upplevelse av 

vårdrelationen, upplevelse av behandlingsmetoden och upplevelse av rådgivningens 

effekt. 

Upplevelse av vårdrelationen 

En god vårdrelation upplevdes vara av stor betydelse i det rådgivande samtalet 

(Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Hatting, Hallett & Tait, 2016; Tam et al., 

2015). En god vårdrelation innebar tillit för samtalsledaren (Field et al., 2013; Tam et 

al., 2015; Ouirk et al., 2016) och uppfattades som respektfull när de upplevde ett 

genuint intresse från samtalsledaren, eftersom det gav känslan av att bli sedd 

(Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Kouimtsidis et al., 2017). För att skapa en 

tillitsfull relation var det betydelsefullt om samtalsledaren signalerade en förståelse för 

patientens alkoholproblematik (Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Tam et al., 

2015; Quirk et al., 2016). Patienterna upplevde att vårdrelationen påverkades negativt 
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när samtalsledarens inställning inte motsvarade deras förväntningar (Field et al., 2013). 

När förståelsen upplevdes som bristfällig påverkade det vårdrelationen, patienterna 

kunde uppleva att det inte var värt att blotta sina alkoholvanor, och till följd av det 

förminskade patienterna sina problem eller besvarade frågorna oärligt (Field et al., 

2013; Tam et al., 2015). Tilliten i vårdrelationen påverkades när samtalsledaren 

uppfattades som dömande (Tam et al., 2015). När patienten var rädd för att bli dömd av 

samtalsledaren, förnekade hon eller han sitt alkoholintag (Kouimtsidis et al., 2017). Av 

samma orsak förekom det att frågor om alkohol besvarades med försiktighet, och 

således undanhölls information om dryckesvanor (Field et al., 2013; Tam et al., 2015).  

En god vårdrelation innebar trygghet att samtala om känsliga ämnen (Field et al., 2013; 

Hatting et al., 2016; Tam et al., 2015) och en del upplevde inte att det hade någon 

betydelse för tryggheten när samtalsledaren med varsamhet närmade sig frågor om 

alkohol (Bjerregaard et al., 2012; Tam et al., 2015; Quirk et al., 2016). Ett vänskapligt 

tonläge var också betydelsefullt för tryggheten (Pollick et al., 2015). Möjligheten att 

själv välja samtalsledare påverkade upplevelsen av trygghet. Några patienter upplevde 

en osäkerhet inför att möta sin ordinarie samtalsledare och föredrog därför att knyta an 

till en ny vårdkontakt (Tam et al., 2015). Orsaken till att några patienter sökte en ny 

vårdkontakt var på grund av en rädsla för att påverka samtalsledarens omdöme om 

personen negativt. En bekant samtalsledare hade redan bildat sig en uppfattning och 

personen ville inte att den uppfattningen skulle påverkas. I enstaka fall söktes 

vårdkontakt av andra skäl, men att frågor om alkoholvanor uppkom under vårdtillfället 

var de inte beredda på. Det kunde ge en känsla av att samtalsledaren anade att det 

förelåg en alkoholproblematik och det kunde hända att patienterna upplevde irritation 

när sådana frågor framkom under samtalet (Field et al., 2013).  

Upplevelse av behandlingsmetoden 

Patienterna fann det rådgivande samtalet som en bra behandlingsmetod i sin helhet 

(Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Hatting, 2016; Khan et al., 2013; 

Kouimtsidis et al., 2017; Pollick et al., 2015; Quirk et al., 2016; Tam et al., 2015). Flera 

patienter ansåg att den information som gavs var lätt att ta till sig (Koumtsidis et al., 

2017; Pollick et al., 2015; Tam et al., 2015) och fann den relevant att prata om (Pollick 

et al., 2015). Vissa patienter ställde sig positiva och glada över att det fanns en 

möjlighet att ventilera och lyfta frågor om alkohol och det upplevdes till och med som 

en lättnad att få prata om det (Bjerregaard et al., 2012; Field, 2013; Khan et al., 2013; 

Quirk et al., 2016). Under samtalen upplevde andra patienter att de fick en uppenbarelse 

och insikt om sin livssituation (Field et al., 2013). Erkännandet och blottläggandet av de 

egna dryckesvanorna kunde också upplevas som genant av den anledningen att det som 

tidigare förnekats, blev ett faktum (Field et al., 2013; Tam et al., 2015). Andra orsaker 

till att dölja sina alkoholvanor var rädsla för eventuella konsekvenser, vilket innebar att 

patienterna blev tillbakadragna och ljög om sina alkoholvanor (Field et al., 2013). 
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Det upplevdes som positivt när det rådgivande samtalet var i form av en konversation 

(Bjerregaard et al., 2012), då det kunde leda till en ökad känsla av delaktighet (Tam et 

al., 2015). Det fanns även ett antal patienter som inte upplevde denna metod som 

positiv, och deras upplevelse av metoden ledde till att dessa patienter blev mer 

tvivelaktiga till nyttan (Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Quirk et al., 2016). 

En anledning kunde vara att patienterna inte tyckte att det som sades stämde överens 

med deras egen uppfattning och att metoden därför saknade relevans för dem (Khan et 

al., 2013; Quirk et al., 2016). Patienterna uttryckte att det behövdes en mer 

skräddarsydd tillämpning för att de skulle kunna ta till sig samtalet. Andra patienter 

antydde att samtalsledarens sätt att framföra alkoholfrågor varierade (Field et al., 2013; 

Tam, 2015). Det var viktigt för samtalsledaren att belysa andra faktorer som kunde 

påverka intaget av alkohol för att skapa perspektiv samt för att skapa en fin övergång till 

ett potentiellt känsligt ämne. Patienterna var eniga om att helhetsbilden var en 

förutsättning för att samtalsledaren skulle ha möjlighet till att ge goda råd (Tam et al., 

2015).  

Längden på det rådgivande samtalet ansågs generellt sätt vara lagom (Khan et al., 2013; 

Kouimtsidis et al., 2017; Pollick et al., 2015) såsom att en del patienter tyckte att det var 

lagom med samtal som tog 18–20 minuter, medan andra efterfrågade ett kortare och 

mer informativt samtal. Patienterna som deltagit i tidigare rådgivande samtal uppgav att 

det skulle ge ett större förtroende till behandlingsmetoden om det fanns en lättillgänglig 

och specifik klinik för deras problematik, eftersom de ansåg att hälso- och 

sjukvårdspersonlen skulle ha mer kunskap och utbildning om alkoholens komplexitet 

samt problematik (Field et al., 2013). Det kunde upplevas tryggt att få sitta tyst och 

avskilt i samtalet i syfte att bevara sin integritet (Kahn et al., 2013).   

Upplevelse av behandlingsmetodens effekt 

Efter att ha avslutat det rådgivande samtalet framkom det att patienterna hade utvecklat 

en positiv inställning till behandlingsmetoden (Bjerregaard et al., 2012; Kouimtsidis, 

2017; Pollick et al, 2015). Patienterna ansåg att det rådgivande samtalet var 

användningsbart, eftersom informationen föranledde till ny kunskap och visdom 

(Pollick et al., 2015). Framförallt kvinnor och föräldrar upplevde att informationen var 

till nytta såsom att gravida kvinnor blev mer motiverade till att inte konsumera någon 

alkohol under graviditeten, eftersom de också hade ett ansvar över ett barn i magen 

(Bjerregaard et al., 2012; Pollick et al., 2015). En patient upplevde ett större 

självförtroende och det innebar att vid behov kunna prata med någon när begäret efter 

alkohol blev oemotståndligt (Kouimtsidis et al., 2017). Medvetenheten till sin 

alkoholkonsumtion ökade efter de rådgivande samtalen (Bjerregaard et al., 2012). 

Under samtalen gavs det möjlighet till att reflektera, men reflektionen fortsatte även 

efteråt. Patienterna medgav att de inte bara hade kommit till insikt om sina egna 

alkoholvanor utan dessutom andras alkoholvanor, såsom familj och vänner. De började 

även reflektera över när, var och varför de konsumerade alkohol. Ny kunskap ledde till 

att en del blev motiverade till att förändra sin livsstil (Bjerregaard et al., 2012; Pollick et 
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al., 2015) medan andra tyckte att trots rådgivande samtal innebar det svårigheter med att 

behålla kraften, motivationen och styrkan stå emot alkoholen i längden (Koumtsidis et 

al., 2017). En annan var osäker på om det hade givit något att delta i det rådgivande 

samtalet.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår ifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Henricsson, 2017). Litteraturöversikten belyser upplevelser hos patienter 

som deltagit i ett rådgivningssamtal i samband med alkoholproblematik. Därför 

genomfördes strukturerade sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO för 

att erhålla relevanta sökträffar, vilket ökar studiens trovärdighet (Karlsson, 2017). 

Karlsson (2017) beskriver att alla sökord inte kan översättas till ett ämnesord och därför 

söktes “brief intervention” som en frassökning för att träffresultatet skulle bli mer 

specificerat. Sökordet counseling/counselling förmodades vara mer relevant till syftet 

och prövades, men resulterade inte i några användbara artiklar, därför behölls sökordet 

brief intervention. Den booleska termen AND användes för att smalna av sökningarna. 

Olika sökordskombinationer gjordes i syfte att fånga patienters upplevelser, men det 

gav ingenting. Därför utökades synonymer till sökordet experience. För att öka antalet 

träffar av upplevelser trunkerades även synonymerna som kombinerades med den 

booleska termen OR, detta innebär en ökad pålitlighet (Karlsson, 2017). 

Informationssökningarna i de nämnda databaserna var svåra, vilket kan bero på en 

begränsad kunskap och erfarenhet vad gäller databassökning, men också det specifika 

området. Även om sökningarna genomfördes med ämnesord, ansågs det att många 

artiklar saknade relevans till studiens syfte. Ett tidsperspektiv på de senaste fem åren 

resulterade i för få relevanta sökträffar, därför utökades sökningen till tio år. Denna 

litteraturöversiktens vetenskapliga artiklar är peer-reviewd, vilket innebär att 

sakkunniga personer har granskat artiklarnas kvalité. Detta ökar trovärdigheten eftersom 

de vetenskapliga artiklarna har god kvalité och innehållet är relevant (Henricsson, 

2017). Sökträffarnas titlar lästes och vid otydligheter lästes även abstrakten. Intressanta 

abstrakt sparades till det första urvalet. Det kan ses som en svaghet att samtliga abstrakt 

inte lästes och till följd av det kan relevanta artiklar förbisetts.  

Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitativa- och kvantitativa artiklar. Samtliga resultatartiklar bedömdes vara av grad I 

och grad II, vilket innebar en hög kvalité. Granskningsprocessen genomfördes enskilt på 

varsitt håll för att därefter tillsammans jämföra. Arbetssättet möjliggjorde att var och 

ens tolkningar diskuterades vid tveksamheter. En strategi som denna ökar pålitligheten i 

granskningsprocessen, likväl bör det beaktas att granskningen är en personlig tolkning 

och kan av någon annan bedömas annorlunda, det kan påverka trovärdigheten och 

pålitligheten. Två av resultatartiklar beskrev inte ett godkännande av etisk kommitté, 

men artiklarnas etiska förhållningssätt bedömdes som god och därför inkluderades dem 

i denna studie. Trovärdigheten kan ha påverkats av att antalet vetenskapliga artiklar var 
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få till antalet, dock svarade de på studiens syfte. Förförståelsen till rådgivande samtal 

och alkohol beaktades under hela processen. Inledningsvis diskuterades erfarenheter i 

början av analysarbetet. Under analysarbetet var det viktigt att ta hänsyn till 

förförståelsen när innehållet i resultatartiklarna inte var tydligt. Detta kan ha påverkat 

granskningen samt kodningen. Litteraturöversikten granskades flera gånger av 

oberoende personer, kurskamrater och handledare, detta gav en ökad trovärdighet 

(Henricsson, 2017).  

Forskningen som presenteras i de vetenskapliga artiklarna genomfördes i Australien (2), 

Danmark (1), England (3), Irland (1) och USA (1). Litteraturöversiktens överförbarhet 

kan påverkas negativt av den anledningen att sjuksköterskans profession och 

sjukvårdssystemen kan se olika ut i världen (Henricsson, 2017). Trots de geografiska 

och kulturella skillnaderna visade litteraturöversiktens resultat på likvärdiga upplevelser 

och stärker därför överförbarheten.  

Resultatdiskussion 

De känslor som uppkommer i samband med intag av alkohol är individuella (Franck & 

Hedberg, 2018), och när alkoholen påverkar patientens vardag och hälsa behöver 

problemet uppmärksammas (Bosque-Prous et al., 2015). Litteraturöversikten har visat 

hur betydande vårdrelationen var mellan patient och samtalsledare. Vårdrelationen 

visade sig vara oerhört viktig för att kunna bygga en stabil grund där en behandling 

senare kunde ta vid (Bjerregaard, Rubak, Høst & Wagner, 2012; Field et al., 2013; 

Hatting, Hallett & Tait, 2016; Khan et al., 2013; Kouimtsidis et al., 2017; Pollick et al., 

2015; Quirk et al., 2016; Tam, Leong, Zwar & Hespe, 2015). Litteraturöversikten har 

givit tre begrepp vars innebörd har varit viktiga för patienterna när deltagit i ett 

rådgivande samtal med en samtalsledare. Patienterna ansåg att det behövde finnas 

förståelse, tillit och trygghet i vårdrelationen. Anledningen till att patienterna framhävde 

vårdrelationen var att det för många kändes svårt att samtala om sina alkoholproblem 

(Field et al., 2013; Hatting et al., 2016; Tam et al., 2015). Patienter som då upplevde att 

det fanns en samhörighet till sin samtalsledare vågade berätta om sina svårigheter med 

alkoholen (Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Kouimtsidis et al., 2017; Quirk et 

al., 2016; Tam et al., 2015), vilket är en inledning eftersom behandlingsmetoden bygger 

på ett ärligt samtal för att samtalsledaren ska få möjligheten till att lära känna och förstå 

sin patient (Strandås & Bondas, 2018).  

För att patienterna skulle få en känsla av samhörighet behövdes förståelse för deras 

livssituation (Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Tam et al., 2015; Quirk et al., 

2016). Inledningsvis kräver det att samtalsledaren inhämtar övergripande kunskap om 

alkoholproblematik och dess komplexitet (McCambridge & Saitz, 2017), som innebär 

att samtalsledaren måste se sin patient ur ett holistiskt perspektiv (Wiklund, 2003) 

eftersom flera olika faktorer kan vara grunden till patientens alkoholproblem (Franck & 

Hedberg, 2018). Det blir viktigt för samtalsledaren att kunna se sammanhanget mellan 

de olika faktorerna eftersom varje aspekt av problemet behöver synliggöras och 
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bearbetas för att kunna ta itu med problemet helt och hållet (Wiklund, 2003). När 

patienterna upplevde att samtalsledaren inte hade förståelse för deras alkoholproblem 

uppstod tvivel på om samtalsledaren kunde tillhandahålla vägledning samt hjälpa 

patienten i sin förändring (Bjerregaard, 2012; Field et al., 2013; Hatting, 2016; Tam, 

2015). I en vårdrelation innebär bristande förståelse att patienten inte kommer vara lika 

uppriktig och villig att samtala om sina problem (Strandås & Bondas, 2018), detta 

visade sig också i denna litteraturöversikt (Field et al., 2013; Hatting et al., 2016; Tam 

et al., 2015).  

Patienterna i studierna betonade vikten av tillit i vårdrelationen (Bjerregaard, 2012; 

Field et al., 2013; Hatting, 2016; Tam, 2015). Tillit för patienterna innebar att 

samtalsledaren visade empati och ett intresse i att vilja stödja samt hjälpa patienterna till 

en förändring (Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Kouimtsidis et al., 2017). 

Sådana kvalifikationer gav patienterna en känsla av att bli sedd som en medmänniska, 

vilket är viktigt i en vårdrelation (Wiklund, 2003). Tilliten fallerar hos patienten när 

samtalsledaren visar osäkerhet gällande hur personer med alkoholproblematik bör 

bemötas och hur frågor om alkoholkonsumtion bör hanteras (Eriksson & Engström, 

2017), vilket också patienterna i litteraturstudierna utmärkte som ett bekymmer i 

kontakten med hälso- och sjukvården (Bjerregaard et al., 2012; Field et al., 2013; Tam 

et al., 2015; Quirk et al., 2016). Tilliten påverkades även när samtalsledaren var 

dömande gällande patientens problematiska situation med alkohol, och till följd av det 

vågade patienterna inte prata öppet om sina alkoholbekymmer (Field et al., 2013; 

Kouimtsidis et al., 2017; Quirk et al., 2016; Tam et al., 2015). Detta medför att 

patienten blir svårbehandlad och effekten av behandlingsmetoden minskar (Strandås & 

Bondas, 2018; Wiklund, 2003). Brist på tillit i vårdrelationen påverkar även patientens 

möjlighet till att tro på sig själv, samt möjligheten till en förändring (Sagsveen, Rise, 

Grønning, Westerlund & Bratås, 2018).  

Patienterna betonade att en trygg vårdrelation utmärkte sig genom hur samtalsledaren 

valde att lägga fram det rådgivande samtalet (Field et al., 2013; Hatting et al., 2016; 

Tam et al., 2015). Det var bättre att belysa andra faktorer i patientens liv för att sedan 

närma sig det som var mer känsligt att prata om, istället för att direkt få patienten att 

öppna upp sig. Även det bidrar till att samtalsledaren får en övergripande bild av 

patientens livssituation, som är en viktig del för planeringen av den fortsatta vården 

(Strandås & Bondas, 2018). Likväl är det viktigt att samtalsledaren har förmågan till att 

bedöma sin patient för att avgöra om patienten har förståelse för sina problem, och då är 

mottaglig för behandlingen. En annan del för att uppnå känslan av en trygg vårdrelation 

var möjligheten till att byta vårdkontakt (Tam et al., 2015). Som samtalsledare är det 

viktigt att respektera patientens val angående byte av vårdkontakt, eftersom patienten 

annars inte kommer att vara öppen för ett rådgivande samtal vad avser patientens 

alkoholproblematik (Barth & Näsholm, 2018). Enligt det fria vårdvalet har patienten 

även rätt till att byta vårdkontakt och vårdinrättning utan några förbindelser. Andra 

patienter som redan anförtrott sig och upplever en fulländad vårdrelation anser att det är 
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lättare att behålla sin vårdkontakt för att samtalsledaren och patienten redan är förtrogna 

med varandra (Sagsveen et al., 2018), vilket också några patienter i studierna 

poängterade (Field et al., 2013; Tam et al., 2015). 

En annan viktig aspekt är att samtalsledaren arbetar enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt (Hewitt-Taylor, 2018). Ett sådant förhållningssätt låter samtalsledaren 

se sin patient ur ett helhetsperspektiv, och kan utifrån det planera en individuell 

vårdplan (Ekman et al., 2011). Ur ett patientperspektiv får patienten en känsla av att bli 

sedd som en enskild individ med möjligheter och förmågor (Strandås & Bondas, 2018), 

men det öppnar också upp för att patienten ska bli delaktig i sin egen vård (Ekman et al., 

2011).  

Konklusion och implikation 

Resultatet i den här litteraturöversikten visade att vårdrelation var av stor betydelse för i 

samband med rådgivande samtal med patienter med alkoholproblematik. En engagerad 

samtalsledare, som visade förståelse för patientens livssituation, gav tillit i 

vårdrelationen. Dock kunde tilliten i vårdrelationen påverkas av patientens tidigare 

erfarenheter, men den kunde även påverkas av samtalsledarens förutfattade meningar 

om att möta och behandla patienter med alkoholproblematik. Patienterna ansåg att det 

rådgivande samtalet som metod behövde innehålla ett syfte och vara relevant för deras 

specifika alkoholproblematik. En effekt var att patienterna började reflektera över sina 

egna alkoholvanor, men även i vissa fall över andras alkoholvanor. Det motiverade 

patienterna till att fortsätta med rådgivande samtal. 

Litteraturöversikten kan ge hälso- och sjukvårdspersonal en ökad kunskap och 

förståelse om hur patienter med alkoholproblematik upplever rådgivande samtal. 

Litteraturöversikten visar även alkoholproblematikens komplexitet och av den 

anledningen måste hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om alkohol, kunskap i 

utförandet av rådgivande samtal och ha förmåga till att arbeta enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt för att kunna förstå patientens livssituation. Det hade varit av betydelse 

med ytterligare forskning om rådgivande samtal i en svensk kontext för att på så sätt 

finna evidens om effekten av metoden.  



 

 

Referenser 

Resultatartiklar märks med * 

Alpers, L. M. (2018). Distrust and patients in intercultural healthcare: A qualitative 

interview study. Nursing Ethics, 25, 313–323. doi:10.1177/0969733016652449 

Arman, M., Ranheim, A., Rydenlund, K., Rytterström, P., & Rehnsfeldt, A. (2015). 

The Nordic tradition of caring science: The works of three theorists. Nursing 

Science Quarterly, 28, 288–296. doi:10.1177/0894318415599220 

Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G. (2001). The 

alcohol use disorders identification test. Guidelines for use in primary health 

care. Geneva: World Health Organization. 

Barth, T. & Näsholm, C. (2018). MI - samtal och förhållningssätt: att framkalla, 

förädla och förankra motivation (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Begun, A. L., & Clapp, J. D. (2016). Reducing and preventing alcohol misuse and its 

consequences: A grand challenge for social work. International Journal of 

Alcohol and Drug Research, 5, 73–83. doi:10.7895/ijadr.v5i2.223 

Bergstrand, M. (2004). Hälsorådgivande samtal. Lund: Studentlitteratur.  

Beyer, F., Lynch, E. & Kaner, E. (2018). Brief Interventions in primary care: An 

evidence overview of practitioner and digital intervention programmes. Current 

Addiction Reports, 5, 265–273. doi:10.1007/s40429-018-0198-7  

*Bjerregaard, L., Rubak, S., Høst, A. & Wagner, L. (2012). Alcohol consumption 

patterns among parents of hospitalized children: Findings from a brief 

intervention study. International Nursing Review, 59, 132–138. 

doi:10.1111/j.1466-7657.2011.00930.x 

Bosque-Prous, M., Espelt, A., Sordo, L., Guitart, A. M., Brugal, M. T., & Bravo, M. 

J. (2015). Job loss, unemployment and the incidence of hazardous drinking 

during the late 2000s recession in Europe among adults aged 50–64 years. PloS 

one, 10, 10–23. doi:10.1371/journal.pone.0140017  

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 

mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. (Rapport nr 2). 

Hämtad från http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2018). Alkoholkonsumtionen 

i Sverige 2018 (2019:03). Hämtad från 



 

 

https://www.can.se/contentassets/0d8db47bbac841a99ed7ef5ead18a2ee/alkohol

konsumtionen-i-sverige-2018_pm.pdf  

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... & Lidén, 

E. (2011). Person-centered care—Ready for prime time. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 10, 248–251. doi:10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

Eriksson, A., & Engström, M. (2015). Distriktssköterskors beskrivningar av 

sjukdomsförebyggande arbete i daglig verksamhet och strukturella 

förutsättningar för detta arbete: District nurses’ perceptions of their preventive 

work and structural conditions for this work. Nordic Journal of Nursing 

Research, 35, 77–84. doi:10.1177/0107408315569122  

Eriksson, K. (2015). Vårdandets idé. (2:a uppl.). Stockholm: Liber. 

*Field, C. A., Klimas, J., Barry, J., Bury, G., Keenan, E., Smyth, B-P. & Cullen, W. 

(2013). Problem alcohol use among problem drug users in primary care: A 

qualitative study of what patients think about screening and treatment. BMC 

Family Practice, 14, 98–108. doi:10.1186/1471-2296-14-98 

Folkhälsomyndigheten. (2018). Riskkonsumtion av alkohol. Hämtad 27 februari, 

2019, från https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/  

Fond, G. & Ducasse, D. (2015). Motivational interview: supporting change. Soins. 

Psychiatrie, 299, 41-43. doi:10.1016/j.spsy.2014.12.015  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3:e uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur  

Franck, J. & Hedberg, C. (2018). Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende [E-

läsarversion] (2018-01-23). Hämtad från 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-

riskbruk_skadligt_bruk_och_beroende.html#t2_2 

Friberg, F. (2017). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags 

för uppsatsvägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 37–

48). Lund: Studentlitteratur AB. 

Förändra. (2019). I Nationalencyklopedin. Hämtad 4 maj, 2019, från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/förändra 

*Hatting, H. L., Hallet, J. & Tait, R. J. (2016). 'Making the invisible visible' through 

alcohol screening and brief intervention in community pharmacies: An 



 

 

australian feasibility study. BMC Public Health, 16, 1141-1153. 

doi:10.1186/s12889-016-3805-3  

Henricsson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricsson (Red.). Vetenskaplig teori och 

metod – från ide till examination inom omvårdnad (s. 411–420). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Hettema, J., Wagner, C. C., Ingersoll, K. S., & Russo, J. M. (2016). Brief 

interventions and motivational interviewing. The Oxford Handbook of 

Substance Use and Substance Use Disorders, 2, 513–530. 

doi:10.1093/oxfordhb/9780199381708.013.007 

Hewitt-Taylor, J. (2018). Personcentrerad vård i praktiken. (1: uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Higgins-Biddle, J. C. & Babor, T. F. (2018). A review of the alcohol use disorders 

identification test (audit), audit-c, and usaudit for screening in the United States: 

Past issues and future. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 44, 

578–586. doi:10.1080/00952990.2018.1456545  

Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal: Praktisk handbok för hälso-och 

sjukvården: Tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer 

med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin. (3:e uppl.) Stockholm: Gothia 

fortbildning. 

International Council of Nurses. (2012). The ICN Code of Ethics for Nurses. Hämtad 

3 april, 2019, från https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-

files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf  

Johansson, K. & Wirbing, P. (2005). Riskbruk och missbruk (2:a uppl.). Stockholm: 

Natur och kultur.  

Johnson, M., Jackson, R., Guillaume, L., Meier, P & Goyder, E. (2010). Barriers and 

facilitators to implementing screening and brief intervention for alcohol misuse: 

A systematic review of qualitative evidence. Journal of Public Health, 33, 412–

421. doi:10.1093/pubmed/fdq095  

Kaner, E. F., Beyer, F. R., Muirhead, C., Campbell, F., Pienaar, E. D., Bertholet, N., 

... & Burnand, B. (2018). Effectiveness of brief alcohol interventions in primary 

care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. 1-253. doi: 

10.1002/14651858.CD004148.pub4 

Karlsson, E-K., (2017). Informationssökning. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod – från ide till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 411–

420). Lund: Studentlitteratur AB. 



 

 

*Khan, S. N., Norman, J. I., Dhital, R., McCrone, P., Milligan, P. & Whittlesea, C. M. 

(2013). Alcohol brief intervention in community pharmacies: A feasibility study 

of outcomes and customer experiences. International Journal of Clinical 

Pharmacy, 35, 1178–1187, doi:10.1007/s11096-013-9845-1.  

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

*Kouimtsidis, C., Bosco, A., Scior, K., Baio, B., Hunter, R., Pezzoni, V., …Hassiotis, 

A. (2017). A feasibility randomised controlled trial of extended brief 

intervention for alcohol misuse in adults with mild to moderate intellectual 

disabilities living in the community; The ebi-lb study. Trials, 18, 216-228. 

doi:10.1186/s13063-017-1953-0 

Leplege, A., Gzil, F., Cammelli, M., Lefeve, C., Pachoud, B., & Ville, I. (2007). 

Person-centredness: Conceptual and historical perspectives. Disability and 

Rehabilitation, 29, 1555-1565. doi:10.1080/09638280701618661  

Malmqiust, J. (2006). Biomedicinsk ordbok med svensk-engelsk ordlista. Lund: 

Studentlitteratur.  

McCambridge, J., & Saitz, R. (2017). Rethinking brief interventions for alcohol in 

general practice. BMJ, 35, 1-4. doi:j116./doi.org/10.1136/bmj.j116 

McCane, T. & McCormack, B. (2013). Personcentrerad omvårdnad. I Leksell, J. & 

Lepp, M. (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (1:a uppl., 3, s. 81-110). 

Stockholm: Liber AB  

Moore, L., Britten, N., Lydahl, D., Naldemirci, Ö., Elam, M. & Wolf, A. (2017). 

Barriers and facilitators to the implementation of personcentred care in different 

healthcare contexts. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31, 662–673. 

doi:10.1111/scs.12376  

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod från idé till examination inom 

omvårdnad (2:a uppl., s. 421-438). Lund: Studentlitteratur AB. 

Nadkarni, A., Bhatia, U., Velleman, R., Orford, J., Velleman, G., Church, S., ... & 

Pednekar, S. (2019). Supporting addictions affected families effectively 

(SAFE): A mixed methods exploratory study of the 5-step method delivered in 

Goa, India, by lay counsellors. Drugs: Education, Prevention and Policy, 26, 

195–204. doi:10.1080/09687637.2017.1394983 

O’Donnell, A., Haighton, C., Chappel, D., Shevills, C., & Kaner, E. (2016). Impact of 

financial incentives on alcohol intervention delivery in primary care: A mixed-



 

 

methods study. BMC Family Practice, 17, 165-175. doi:10.1186/s12875-016-

0561-5 

*Pollick, S. A., Beatty, J. R., Sokol, R. J., Strickler, R. C., Chang, G., Svikis, D. S., 

…Ondersma, S. J. (2015). Acceptability of a computerized brief intervention for 

alcohol among abstinent but at-risk pregnant women. Substance Abuse, 36, 13–

20. doi:10.1080/08897077.2013.857631 

*Quirk, A., MacNeil, V., Dhital, R., Whittlesea, C., Norman, I. & McCambrigde, J. 

(2016). Qualitative process study of community pharmacist brief alcohol 

intervention effectiveness trial: Can research participation effects explain a null 

finding? Drug and Alcohol Dependence, 161, 36-41. 

doi:10.1016/j.drugalcdep.2016.01.023  

Sagsveen, E., Rise, M. B., Grønning, K., Westerlund, H., & Bratås, O. (2018). 

Respect, trust and continuity: A qualitative study exploring service users’ 

experience of involvement at a healthy life centre in Norway. Health 

Expectations, 22, 226–234. doi:10.1111/hex.12846 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 20 mars, 2019, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460    

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 10 

april, 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-

30?fbclid=IwAR3QakyHu9c45NzHVN3PbWuXqMu0tWESqcC-

StoNQUrW9XGQ5QSxqHwHh14  

Socialstyrelsen. (2015a). Alkoholmissbruk eller -beroende. Hämtad 25 februari, 2019, 

från 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktli

njerna/alkoholmissbrukeller-beroende  

Socialstyrelsen. (2015b). Stöd för samtal om alkohol. Hämtad 13 mars, 2019, från 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidoh

alsosammalevnadsvanor/stodiarbetetmedlevnadsvanor/samtal-om-alkohol  

Socialstyrelsen. (2017). Primärvårdens arbete med prevention och behandling av 

ohälsosamma levnadsvanor 2016 (2017-11-8). Hämtad från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20747/2017-

11-8.pdf  



 

 

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor. Hämtad 16 mars, 2019, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20995/2018-6-

24.pdf  

SOU 2018:36. Rätt att forska - Långsiktig reglering av forsknings-databaser. Hämtad 

från 

https://www.regeringen.se/49c0cd/contentassets/2570b2abef8c48f084bbddb48e

d2300b/sou-2018_36_webb.pdf  

Strandås, M. & Bondas, T. (2018). The nurse-patient relationship as a story of health 

enhancement in community care: A meta-ethnography. Journal of Advanced 

Nursing, 74, 11–22. doi: 10.1111/jan.13389  

Strömberg, A. (1998). Stora synonymboken (2:a uppl.). Stockholm: Strömbergs. 

Sydén, L., Sidorchuk, A., Mäkelä, P., & Landberg, J. (2017). The contribution of 

alcohol use and other behavioural, material and social factors to socio‐economic 

differences in alcohol‐related disorders in a Swedish cohort. Addiction, 112, 

1920–1930. doi:10.1111/add.13889.  

*Tam, C. W., Leong, L., Zwar, N., Hespe, C., (2015). Alcohol enquiry by gps’- 

understanding patients' perspectives: A qualitative study. Australian Family 

Physician, 44, 833–838.  Hämtad från 

https://www.racgp.org.au/download/Documents/AFP/2015/November/Novemb

er-Research-Tam.pdf 

Van den Pol-Grevelink, A., Jukema, J. S. & Smits, C. H. (2012). Person-centred care 

and job satisfaction of caregivers in nursing homes: A systematic review of the 

impact of different forms of person-centered care on various dimensions of job 

satisfaction. International Journal of Geriatric Psychiatry. 27, 219–299. doi: 

10.1002/gps.2719 

Von Greiff, N. & Skogens, L. (2012). Processes of change during and after drug 

treatment. What factors are described by clients as important to initiate and 

maintain positive changes? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29, 195–209. 

doi:10.2478/v10199-012-0013-z 

Wallhed-Finn, S., Hammarberg, A., & Andreasson, S. (2018). Treatment for alcohol 

dependence in primary care compared to outpatient specialist treatment - a 

randomized controlled trial. Alcohol and Alcoholism, 53, 376–385. doi: 

10.1093/alcalc/agx126  

Wieczorek, Ł. (2017). Barriers in the access to alcohol treatment in outpatient clinics 

in urban and rural community. (2017). Psychiatria Polska, 26, 125–138. doi: 

10.12740/PP/60345  



 

 

Wiklund, Lena. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 

Wolf, A., Moore, L., Lydahl, D., Naldemirci, Ö., Elma, M. & Britten, N. (2017). The 

realities of partnership in person-centred care: A qualitative interview study 

with patients and professionals. BMJ Open, 7, 1-8. doi:10.1136/ bmjopen-2017-

016491 

World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health. 

Hämtad 23 mars, 2019, från 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-

eng.pdf?ua=1 

Yarborough, B., Stumbo, S., Cavese, J., Yarborough, M. & Green, C. (2019). Patient 

perspectives on how living with a mental illness affects making and maintaining 

healthy lifestyle changes. Patient Education and Counseling, 102, 346–351. 

doi: 10.1016/j.pec.2018.08.036  

Östlund, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 59–82). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

(MH) = Exact Subject Headings  

(mjsub) = Major Subject  

[Mesh] = Medical Subject Headings  

(*) = Trunkering 

” ” = Frassökning 

Sökord Pubmed Cinahl PsycINFO 

Patient Patient (fritext) Patient* (fritext) Patient* (fritext) 

Alkohol 
”Alcohol Drinking” 

[Mesh] 
MH ”Alcohol Drinking” 

 MAINSUBJECT.EXACT 

”Alcohol Drinking 

Patterns” 

Kort intervention 
”Brief intervention” 

(fritext) 

”Brief intervention” 

(fritext) 

”Brief intervention” 

(fritext) 

Erfarenhet Experience (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Inställning Attitude (fritext) Attitude* (fritext) Attitude* (fritext) 

Perspektiv Perspective (fritext) Perspective* (fritext) Perspective* (fritext) 

Uppfattning View (fritext) View* (fritext) View* (fritext) 

Uppfattning Perception (fritext) Perception* (fritext) Perception* (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* = Dubbletter av resultatartiklar 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

18/3 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT("Alcoho

l Drinking Patterns") AND patient* 

AND "brief intervention" AND 

(experienc* OR perception* OR 

attitude* OR view* OR 

perspective*) 25 9 5 1 

18/3 Cinahl 

(MH "Alcohol Drinking") AND 

"brief intervention" AND Patient* 

AND (experienc* OR perception* 

OR attitude* OR view* OR 

perspective*) 37 18 7 3 

18/3 PubMed 

"Alcohol Drinking"[Mesh] AND 

patient AND "brief intervention" 

AND (experience OR perception 

OR attitude OR view OR 

perspective) 67 13 6 3 (3*) 



 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bjerregaard, L., Rubak, S., Høst, A. & Wagner, L. (2012). Alcohol consumption patterns among 

parents of hospitalized children: Findings from a brief intervention study. International Nursing 

Review, 59, 132–138. doi:10.1111/j.1466-7657.2011.00930.x  

Land  

Databas 

Danmark 

PsycINFO 

Syfte Studiens syfte var att undersöka föräldrars upplevelser och uppfattning av att få rådgivande samtal 

med fokus på föräldrarnas alkoholvanor. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk och hermeneutisk ansats 

Urval Rådgivande samtal inklusive screening erbjöds till samtliga föräldrar på sjukhuset under ett års tid. 

779 föräldrar genomgick ett rådgivande samtal på sjukhuset. Samtliga erhöll skriftlig information 

och inbjudan om en uppföljningsintervju. 

Datainsamling Vid första intervjutillfället deltog 15 föräldrarpar och de svarade på den skriftliga informationen 

och inbjudan om uppföljningsintervju kort efter avslutad sjukhusvistelse. Vid andra 

intervjutillfället tre månader senare deltog nio föräldrar. Andra intervjun fokuserade mer på 

reflektioner kring rådgivande samtal. Intervjuerna gjordes i föräldrarnas hemmiljö. Totalt erhölls 

24 individuella inspelade intervjuer. Intervjutiden varade mellan 55 och 115 minuter. 

Dataanalys Kodning gjordes med ett analysprogram. Analysen följde en deskriptiv fenomenologisk metod 

med kondensering av meningar. Datan hade en hermeneutisk tolkning. Dialogen har validerats hos 

intervjuaren genom upprepning. 

Bortfall Sex stycken föräldrar mellan första och andra intervjutillfället 

Slutsats Att göra någon medveten eller skapa intresse vad avser att deltaga i ett rådgivandesamtal med 

fokus på alkohol behöver ha goda förutsättningar. Bland annat upplevdes generellt att relationen 

vara betydelsefull. Rådgivande samtal som metod i denna studie var ett bra sätt att lyfta ämnet och 

det gav en ökad medvetenhet och skapade reflektioner om alkoholvanor. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier 



 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Field, C. A., Klimas, J., Barry, J., Bury, G., Keenan, E., Smyth, B-P. & Cullen, W. (2013). 

Problem alcohol use among problem drug users in primary care: A qualitative study of what 

patients think about screening and treatment. BMC Family Practice, 14, 98–108. 

doi:10.1186/1471-2296-14-98  

Land  

Databas 

Irland  

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse och attityder av rådgivande samtal.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk ansats 

Urval Allmänläkare till patienter med substansmissbruk har selektivt erbjudit sina patienter till att delta i 

studien. 28 patienter tackade ja. Studien tog hänsyn till ålder och inkluderade personer med en 

alkoholproblematik, inga psykiska sjukdomar skulle förekomma och personerna skulle ha förmåga 

att förstå språket. 

Datainsamling Studiens hade semi-strukturerade intervjuer med deltagarna. Interventionen innehöll en screening, 

frågor om deltagarnas upplevelse och attityd av screening och behandling för alkoholproblematik. 

Intervjuerna blev digitalt inspelade. 

Dataanalys Materialet har analyserats tematiskt enligt Braun och Clarke. Materialet har transkriberats, kodats 

och givits teman. Analysen har triangulerats av en av studiens författare. 

Bortfall Det framkommer inte 

Slutsats Många deltagare upplevde det som positivt att samtala om alkohol och alkoholrelaterade problem. 

Några deltagare ansåg inte att det rådgivande samtalet var befogad. Några deltagare ansåg att 

alkohol var ett känsligt ämne och kände därför skam för att samtala om det. Samtliga deltagare 

ansåg att relationen till samtalsledaren var viktig. Det skulle finnas förståelse, tillit och förtroende. 

Det upplevdes positivt att bli sedd av sjukvården och de var bekymrade över patientens 

alkoholvanor. Då upplevdes det också lättare att samtala om alkohol. Patienterna fick en större 

kännedom över sina alkoholvanor efter interventionen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 94% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier 



 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Hatting, H. L., Hallet, J. & Tait, R. J. (2016). 'Making the invisible visible' through alcohol 

screening and brief intervention in community pharmacies: An Australian feasibility study. BMC 

Public Health, 16, 1141-1153. doi:10.1186/s12889-016-3805-3 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL, PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka acceptansen med att apotekare erbjuder screening and brief 

intervention (SBI) med fokus på alkohol.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

RCT (Randomised controlled trial) 

Urval Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara över 18 år och behärska det 

engelska språket. I den kvantitativa delen deltog 50 personer. Därefter deltog 11 personer i den 

kvalitativa.   

Datainsamling Deltagarna som tackade ja till studien har genomfört en screening och därefter kategoriserats in i 

grupper. Därefter har deltagarna fått ett rådgivande samtal med en apotekare för att samtala om 

screeningen. Apotekaren har använt motiverande strategier för att främja en beteendeförändring. 

Deltagarna har sedan fått genomföra ett frågeformulär för att utvärdera vad de tyckte om 

rådgivningen, om rådgivningen gav någon effekt, acceptansen av att bli tillfrågad om sina 

alkoholvanor, hur upplevdes metoden och hur de ser på sin alkoholkonsumtion. 23 deltagarna har 

efter tre månader deltagit i en telefonintervju. 

Dataanalys Kvantitativa data har granskats via ett datorprogram. Resultatet är främst beskrivande men det 

förekommer även tabeller. Den kvalitativa datan har transkriberats. Datan har sedan triangulerats 

av en oberoende person för att öka trovärdigheten. Därefter har materialet analyserats och 

anonymiserats. Analysen gav teman och kategorier. Texterna har läst flertalet gånger för att sedan 

ge specifika teman. 

Bortfall I den kvalitativa delen var bortfallet 12 personer av de 23 deltagarna, vilket motsvarar 52 %. 

Slutsats Deltagarna upplevde det bekvämt att samtala om sina alkoholvanor med en apotekare. Några 

deltagare upplevde däremot det som pinsamt att bli tillfrågade och en del ville inte samtala om det 

överhuvudtaget. Många tyckte det var positivt med det rådgivande samtalet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Khan, S. N., Norman, J. I., Dhital, R., McCrone, P., Milligan, P. & Whittlesea, C. M. (2013). 

Alcohol brief intervention in community pharmacies: A feasibility study of outcomes and 

customer experiences. International Journal of Clinical Pharmacy, 35, 1178–1187, 

doi:10.1007/s11096-013-9845-1. 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att utvärdera hur alkoholkonsumtionen förändrades för kunder med ett 

alkoholriskbruk efter interventionen och undersöka om kunderna accepterade att apotekarna 

erbjöd interventionen,  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Experimentell design 

Urval Studien har totalt 125 deltagare som har fått ett rådgivande samtal. 72 deltagare har sedan 

genomfört telefonintervjuer. Studien har tagit hänsyn till ålder, deltagarna ska vara kontaktbara via 

telefon eller vara bosatta i London och ha en alkoholproblematik. Deltagare som är i behandling 

för sitt alkoholproblem eller fått ett rådgivande samtal inom de närmsta tre månaderna var 

exkluderade. 

Datainsamling Apotekarna har genomfört screening på kunder som visade intresse till studien för att identifiera 

personer med alkoholproblematik. Kunder som screenades positivt för alkoholproblematik har 

kategoriserats in i tre olika grupper och har utifrån det erbjudits olika åtgärder. Kunder med en 

riskfylld alkoholkonsumtion erbjöds rådgivande samtal. Kunder med en låg alkoholkonsumtion 

erbjöds endast feedback på deras nuvarande hälsotillstånd. Kunder med en skadlig 

alkoholkonsumtion erbjöds feedback och remiss till primärvården. Samtliga kunder fick en 

broschyr, alkoholkalkylator, en uppgift om att följa deras alkohol dryckesintag de följande sju 

dagarna och ett frågeformulär. Alla kunder förutom de med en skadlig alkoholkonsumtion följdes 

upp med telefonintervjuer för att undersöka om deras dryckesintag förändrats.  

Dataanalys Två av författarna har analyserat materialet. Skillnader mellan före- och efter interventionen har 

granskats. Intervjuerna har analyserats med Mann-Whitney test. Kundernas feedback av 

interventionen har analyserats med en beskrivande design. Materialet har kodats och skapat teman.  

Bortfall Studiens bortfall är otydligt.  

Slutsats Majoriteten av deltagarna upplevde det rådgivande samtalet som positiv och tyckte att den borde 

uppmärksammas mer. Deltagarna blev mer medvetna om alkoholens hälsoeffekter och tyckte det 

var bra att man kunde få feedback och ställa frågor. Några deltagare tyckte att det rådgivande 

samtalet var ineffektiv. De upplevde skam över sin alkoholkonsumtion. Några ville korta ner 

rådgivningen och innehållet skulle vara mer informationsbaserat. Många deltagare upplevde det 

som tryggt att samtala om sina alkoholvanor. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 93% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Kouimtsidis, C., Bosco, A., Scior, K., Baio, B., Hunter, R., Pezzoni, V., …Hassiotis, A. (2017). A 

feasibility randomised controlled trial of extended brief intervention for alcohol misuse in adults 

with mild to moderate intellectual disabilities living in the community; The EBI-LD study. Trials, 

18, 216-228. doi:10.1186/s13063-017-1953-0 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att jämföra ett utökat rdågivande samtal med vanlig vård av alkoholproblematik 

hos vuxna med mild till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. 

Metod:  

Design 

Mixad metod  

RCT (Randomised controlled trial) 

Urval 30 personer från olika områden i London. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 

mellan 18–65 år och ha en mild kognitiv nedsättning. De skulle ha >8 på screeningsverktyget 

AUDIT samt poäng <9 på frågorna 4,5 och 6. IQ <70. Deltagarna randomiserades lika till antalet, 

antingen till en kontrollgrupp eller till interventioner. Deltagare med poly-farma/missbruk 

exkluderades i denna studie.  

Datainsamling Deltagarna fick totalt fem rådgivande samtal på cirka 30 minuter per vecka. Det sjätte samtalet 

togs vid vecka åtta och var en uppföljningssession som varade i 60 minuter. Samtalen spelades in 

och kodades av ett program. Hälften av de som deltog i de rådgivande samtalen intervjuades om 

sina erfarenheter av att deltaga i ett utökat rådgivande samtal. Intervjudeltagarna representerar 

olika geografiska områden, både likheter och olikheter i poäng och resultat som framkommit 

under studien. 

Dataanalys Intervjuerna har spelat in, transkriberats och kodats av samma forskare. Kodningen har diskuterats 

i forskargruppen. 

Bortfall Två deltagare i gruppen med förlängda interventioner och en person i kontrollgruppen 

Slutsats Vid tillämpningen av metoden rådgivande samtal uppskattades metodens upplägg och 

följsamheten vara hög. Förståelsen för konsekvenser av alkoholvanor mottogs och kunde 

appliceras. Personalens inställning kunde leda antingen till en barriär eller motivation. Även det 

sociala inklusive familjens stöd behövs och där fanns inte alltid förståelsen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Pollick, S. A., Beatty, J. R., Sokol, R. J., Strickler, R. C., Chang, G., Svikis, D. S., …Ondersma, S. 

J. (2015). Acceptability of a computerized brief intervention for alcohol among abstinent but at-

risk pregnant women. Substance Abuse, 36, 13–20. doi:10.1080/08897077.2013.857631 

Land  

Databas 

USA, Michigan 

PsycINFO 

Syfte Studiens syfte var utvärdera acceptansen av rådgivande samtal som levereras via dator för gravida 

kvinnor som har ett alkoholriskbruk.  

Metod:  

Design 

Mixad metod  

Hermeneutisk ansats 

Urval Studien rekryterade 18 stycken gravida kvinnor som haft ett alkoholriskbruk innan graviditeten 

och rapporterar att de inte längre konsumerar alkohol. Deltagare exkluderades om de inte förstod 

det engelska språket eller om de hade kognitiv svikt.  

Datainsamling Deltagarna fick genomföra ett rådgivande samtal via dator. Programmet hade förmåga att 

interagera genom att prata, ge empatisk reflektion och emotionella svar. Således var samtalet en 

form av en tvåvägskommunikation. Programmet gav information om alkoholens hälsoeffekter och 

ställde frågor till deltagarna om deras alkoholvanor. Programmet erbjöd åtgärder utifrån 

deltagarnas svar. Syftet med programmet var att göra deltagarna medvetna om alkohol och dess 

påverkan samt motivera deltagarna till att avstå alkohol under graviditeten. Deltagarna blev sedan 

erbjudna att delta i en intervju för att samtala om deras upplevelser av samtalet.  

Dataanalys Den kvalitativa intervjun skrevs ned för hand av författaren. Materialet har kodats och givit teman. 

Analysen har granskats av två av studiens författare.  

Bortfall Det framkommer inte. 

Slutsats Många ställde sig positiva till samtalet och det fanns en stor acceptans.  Deltagarna upplevde det 

rådgivande samtalet som positiv även för de som redan hade kunskap sedan tidigare om 

informationen som delgavs. Några deltagarna ansåg att rådgivande samtal måste vara befogat. 

Rådgivande samtal ska inte erbjudas till personer som inte har en uttalad alkoholproblematik. 

Kommunikationen var viktig gällande hur frågor formulerades och tonläget på rösten. 

Sammantagningsvis var effekten av det rådgivande samtalet att det skapade en större medvetenhet, 

vilja och motivation till att avstå alkohol.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 83% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Quirk, A., MacNeil, V., Dhital, R., Whittlesea, C., Norman, I. & McCambrigde, J. (2016). 

Qualitative process study of community pharmacist brief alcohol intervention effectiveness trial: 

Can research participation effects explain a null finding? Drug and Alcohol Dependence, 161, 36-

41. doi:10.1016/j.drugalcdep.2016.01.023 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utforska hur deltagarna erfar att få rådgivande samtal från en apotekare. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

RCT (Randomised controlled trial) 

Urval Urvalet av deltagare tog hänsyn till ålder, screenades positivt för alkoholriskbruk och personen 

ville delta i studien. Båda grupperna bestod av 12 deltagare, totalt 24 personer. 

Datainsamling Apotekare screenade sina kunder för alkoholriskbruk. Om kunden screenades positivt tillfrågades 

om han/hon ville delta i studien. Deltagarna blev sedan randomiserade in i grupper: brief 

intervention eller endast erhållandet av broschyr. Deltagarna som hamnade i gruppen med brief 

intervention fick ett kort rådgivningssamtal. Samtalet syftade till att prata om personens 

upplevelse av att bli screenade, deras alkoholkonsumtion, prata om hälsoeffekter av att konsumera 

alkohol och viljan att förändra det riskfyllda beteendet. Efter tre månader tillfrågades deltagarna 

om de ville delta i en telefonintervju för att se vad deltagarna tyckte om studien. 

Dataanalys Telefonintervjuerna blev digitalt inspelade. Materialet transkriberades och kodades sedan enligt 

Framework analysis för att hitta teman. Författarna har tillsammans diskuterat resultatet vilket 

ökar trovärdigheten. 

Bortfall Det framkommer inte 

Slutsats Studiens slutsats var att deltagarna uppskattade en god relation till apotekaren eftersom det gav en 

större tilltro och personen vågade öppna upp sig om sin alkoholproblematik. Det var viktigt att 

apotekaren talade om alkoholens hälsoeffekter för att göra personerna medvetna om hur alkoholen 

påverkar kropp och sinne. Talades detta inte om var chansen att personen ville förändras liten. Det 

var viktigt att apotekaren kunde förmedla information tydligt och icke-dömande. Det var lättare 

för deltagarna att öppna upp sig om miljön upplevdes trygg. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1, 88% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 



 

 

Artikel 8 

Referens Tam, C. W., Leong, L., Zwar, N., Hespe, C., (2015). Alcohol enquiry by gps’- understanding 

patients' perspectives: A qualitative study. Australian Family Physician, 44, 833–838.  Hämtad 

från https://www.racgp.org.au/download/Documents/AFP/2015/November/November-Research-

Tam.pdf 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL, PubMed 

Syfte Studiens syfte är att förklara och belysa patienternas upplevelser och attityder av att få rådgivning 

om sin alkoholkonsumtion från en allmänläkare. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 23 deltagare blev selektivt utvalda till studien med hänsyn till ålder, kön, alkoholvanor och 

frekvens av vårdkontaktsökande. Studiens önskemål var att rekrytera 25 deltagare. 

Datainsamling Deltagarna har först haft vårdkontakt med en allmänläkare. Därefter har individuella intervjuer på 

cirka trettio minuter inspelats. Intervjuerna ägde rum på olika platser efter patienternas önskemål. 

Intervjuerna öppnade med öppna frågor, de intervjuade blev uppmuntrade att besvara frågor 

angående deras upplevelse att få alkoholrelaterade frågor av en allmänläkare. 

Dataanalys Intervjuaren har transkriberat och avidentifierats. Kodning har lett till kategorier. Triangulering 

har givit ökad trovärdighet. 

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Deltagarna var positiva till rådgivande samtal och acceptansen för att samtala om alkohol 

upplevdes relevant. Patienterna upplevde att det var viktigt att belysa personen utifrån ett 

helhetsperspektiv för att få förståelse hur alkoholkonsumtionen utvecklats. Det upplevdes positivt 

om allmänläkaren utstrålade förståelse, hade ett vänskapligt tonläge och anpassade språket utefter 

patienten. Förtroendet och tilliten till läkaren gjorde att patienterna vågade besvara frågorna om 

alkohol. Patienterna blev glada när samtalet var i form av en dialog där det fanns utrymme för 

delaktighet i konversationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87% enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. 
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